
 
                                 
                                  
 

 
 

 „PROCESAS LT“ 

 
Kvietimas galioja iki 2016 metų sausio 14 d. 

Klausimas Atsakymas 

Galimi pareiškėjai 
(kas gali gauti 
paramą?) 

Tinkamas pareiškėjas - labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) 
Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės 
pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo MVĮ įregistravimo 
dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 EUR. MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 
procentų sudaro pačios MVĮ pagamintos produkcijos arba suteiktų paslaugų pardavimai. 

Remiamos veiklos 
(kokiam įmonės 
procesui tinka 
parama?) 

Tinkamos veiklos: netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos procesuose 
ir (ar) paslaugose skatinimas, numatant produkto, proceso ir paslaugų standartų diegimą 
MVĮ, remiant inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimą MVĮ. 
Inovatyvus vadybos metodas – įmonėje sistemingai naudojamas naujas vadybos procesas, 
kuriuo siekiama pagerinti įmonės veiklą ir kuris yra pripažintas tarptautiniu lygiu (pavyzdžiui, 
subalansuotos rodiklių sistemos (BSC), Goldrattʼo apribojimų teorijos, „Toyota“ gamybos 
sistemos, JIT (Just-In-Time), TQM (Total Quality Management), LEAN, „Six Sigma“, TOC 
(theory of constraints) ir kt.).  
Inovatyvi valdymo sistema – tarptautiniu lygmeniu pripažinta elementų, jų sąveikos ryšių ir 
praktikoje patikrintų metodų sistema, kuria siekiama užtikrinti sklandų verslo procesų 
funkcionavimą šiuos procesus standartizuojant (pavyzdžiui, ISO 9001 kokybės vadybos 
sistemos; OHSAS 18001 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos; ISO 22000, ISO/IEC 
27001 grupių valdymo sistemos; RVASVT/ HACCP, BRC, IFS, JCI, SA 8000, TAPA FSR ir kt.).   
Inovatyvus vadybos metodas arba valdymo sistema laikoma pripažinta tarptautiniu lygiu, jei 
tenkina bent vieną iš sąlygų:  
a) aprašoma/cituojama tarptautiniuose leidiniuose;  
b) taikoma/naudojama organizacijose skirtingose valstybėse;  
c) sertifikuojama arba akredituojama, arba pagrįsta konkrečia tarptautiniu lygiu pripažįstama 
metodika. 
Nefinansuojami projektai, kuriais siekiama diegti personalo inovatyvius vadybos metodus ir 
inovatyvias valdymo sistemas bei rinkodaros inovacijas ir netechnologines ekologines 
(aplinkosaugos) inovacijas, susijusios su aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų diegimu, 
aplinkosaugos audito atlikimo bei ekologinio projektavimo veiklomis, siekiant padėti 
įmonėms spręsti su aplinkosauga susijusias problemas.  

Finansuojamos 
išlaidos 
(ką konkrečiai 
kompensuoja?) 

Tinkamos išlaidos: 
 išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įmonių inovatyvių vadybos metodų ir 

valdymo sistemų diegimui, įsigijimas. 
 programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) 

konfigūravimą įmonės poreikiams. Programinės įrangos įsigijimo išlaidos gali 
sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų; 

 patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos (inovatyvių valdybos metodų 
ir valdymo sistemų sertifikavimo/akreditavimo išlaidos); 

Maksimali parama 
įmonei  
(kiek galima gauti?) 

Maksimalus skiriamo finansavimo dydis: iki 70000 EUR 
 
Didžiausias finansavimo intensyvumas: 50 proc. 

Kas galės padėti 
parengti projektą? 
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